Aan de kerken en scholen

Veenendaal, juni 2016
Lectori Salutem,

In D.V. 2017 hopen we de honderdjarige onderwijspacificatie te gedenken. In de volksmond wordt dit
‘De vrijheid van onderwijs’ genoemd. In feite ging het destijds om de financiële gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs, zoals dit geborgd is in artikel 23 van de grondwet.
Honderd jaar onderwijsvrijheid! Dat is een memorabel feit, vooral omdat deze wet het mogelijk heeft
gemaakt dat het christelijk en reformatorisch onderwijs kon uitgroeien tot een duidelijke en herkenbare
denominatie. Alle reden tot dankbaarheid aan de Heere voor de geschonken mogelijkheden.
Anderzijds is het geen onomstreden recht. De aanvallen op de vrijheid van onderwijs zijn soms scherp
en ook vaak sluipend aanwezig.
Voor een brede werkgroep uit diverse geledingen is dit reden om de aandacht van de achterban te
vestigen op het bijzondere feit van het door de overheid bekostigd christelijk en reformatorisch
onderwijs. Maar ook om (opnieuw) ons bewust te worden van wat we ontvingen en de grote
verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Vandaar dat een scala aan activiteiten wordt
voorbereid. Het bekende 2-jaarlijkse Vianencongres zal aan dit thema gewijd worden, er wordt
gewerkt aan diverse boeken voor verschillende leeftijden en doelgroepen, er wordt ingezet op
herdenkingsmomenten binnen scholen, lesbrieven worden voorbereid om onze leerlingen bewust te
maken van de onderwijsvrijheid en er wordt een landelijke onderwijsbijeenkomst georganiseerd.
Bovendien vraagt dit om studie en bezinning op de vrijheid van onderwijs. Kortom, allerlei activiteiten
worden in gang gezet om de bewustwording op dit punt op gang te brengen.
Aan een aantal van de te organiseren activiteiten zijn kosten verbonden. Deze kosten willen we niet
alleen laten drukken op de organiserende partijen, maar we willen dit bekostigen uit een te openen
‘Fonds Vrijheid van Onderwijs’. Met vrijmoedigheid doen we een beroep op scholen en kerken uit de
achterban om een bijdrage te geven voor dit doel. Graag verzoeken we u om dit verzoek te bespreken
binnen de Raden van Toezicht en/of de besturen van scholen en binnen de kerkenraden.
Mocht u besluiten mee te dragen in deze kosten, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar de RMU te
Veenendaal, rekeningnr. NL46 INGB 0002 3957 71, onder vermelding van ‘Fonds Vrijheid van
Onderwijs’. Als er gelden overblijven, nadat alle activiteiten zijn afgerond, dan zal het restant gebruikt
worden voor de speciale actie die wordt opgezet rond de vrijheid van onderwijs. Deze actie wordt
georganiseerd in samenwerking met ‘Draagt Elkanders Lasten’ en is gericht op onderwijsprojecten in
China.
Namens de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017,

W.B. Kranendonk, voorzitter

Participanten in de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017:
W.B. Kranendonk, namens EMG (voorzitter)
Drs. G. Bergacker, namens het bestuurdersoverleg ref. VO-scholen
A. van Heest, namens het Mauritscollege
Dr. L..D van Klinken, namens ds. G.H. Kerstencentrum (secretaris)
Drs. L.N. Rottier, namens Driestar educatief
J. van der Poel, namens Federatie Veluwezoom en IJsselstreek
P. Schalk, namens RMU
Drs. G.P. Vonk, namens de VGS
Correspondentieadres:
Werkgroep VVO
P/a RMU
Postbus 900
3900 AX Veenendaal
Website: www.vrijheidvanonderwijs.nl
Bijlage: Persbericht

